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 ) ان هذان لساحران بين المهجة العربية والتخطئة الكتابية(
 

 سالـ حسيف عمواف الدكتور المدرس
       الجامعة المستنصرية/كمية التربية االساسية                                                                                     

 قسـ المغة العربية
 

ثػراء إّف  تعدد آراء ا لنحوييف والدارسيف  في الظاىرة النحوية كاف لو األثر الكبير في إغناء  وا 
تراثنػػا النحػػول بالمؤلوػػار والدراسػػار التػػي مػػا انوكػػر تمػػد البػػاحثيف بمػػا ي ػػدميـ وينمػػي أفكػػارىـ 
.وقد كاف ليذه اآلية الكريمة وما ورد فييا مػف قػراءار النصػين مػف ذلػؾ .والمموػر لمنظػر ىنػا 

بعػػض اآلراء تحػػد  فػػي عمػػؿ الكتّػػان الػػذيف  ّصػػيـ النبػػي مصػػم  ا  عميػػو وسػػمـ  أّنػػا وجػػدنا 
لكتابػػػة الػػػوحي مػػػّدعيف أّف ىنػػػاؾ  طػػػن مػػػف الكتّػػػان وافّ ىػػػذا ال طػػػن سػػػتحيمو العػػػرن بنلسػػػنتيا 
،واألكثػػر غرابػػة فػػي األمػػر أّف ىػػذا الػػرأل نسػػن إلػػ  زوجػػة النبػػي مصػػم  ا  عميػػو وسػػمـ  والػػ  

، والػػػ  جانػػػن ىػػػذا وجػػػدنا بعضػػػيـ اآل ػػػر ي ػػػر  ٔضػػػي ا  عنػػػو   ميوتػػػو عثمػػػاف بػػػف عوافمر 
الحراءة الحرآنية عم  وفؽ كالـ العرن وما نطحوا بو كي ال تكوف ىناؾ حاجػة إلػ  تنويػؿ مػا ال 
يحبمو العحؿ أو تنور منو النووس ،لذا تعددر اآلراء في ت ريج اآليػة وقراءاتيػا وىػي ن إف اآليػة 

ـ ، أو إنيػػا عمػػ  جعػػؿ مإف  بمعنػػ  ممػػا  والػػالـ بمعنػػ  جػػاءر عمػػ  جعػػؿ م إف  بمعنػػ  منعػػ
مإال  أل ما ىػذاف إال سػاحراف ، أو إنيػا جػاءر عمػ  لغػة بمحػارب بػف كعػن فػي جعػؿ األلػؼ 

المصػػحؼ ْلْحنػػا   فػػيإف مطمحػػا لممثنػػ  فػػي الرفػػ  والنصػػن والجػػر ، ومػػنيـ مػػف قػػاؿ كمػػا ذكرنػػا 
عمػػػػ  الجيػػػػػة الظػػػػػاىرة « لسػػػػػاحرافإف ىػػػػذيف »بنلسػػػػنتيا، ومػػػػػنيـ مػػػػف قرأىػػػػػا  وسػػػػتحيمو العػػػػػرن

مػػف دوف حاجػػة إلػػ  تحػػدير،وغيرىا مػػف الوجػػوه التػػي ذكػػرر موّصػػمة فػػي ىػػذا البحػػب  المكشػػوفة
والذل لـ يحتصر عمػ  الكتػن النحويػة أو المغويػة أو المعػاجـ أو كتػن التوسػير  أو كتػن عمػـو 

 الحراف ، بؿ شمؿ كؿ ذلؾ الف الحاجة كانر داعية لذلؾ ،ومف ا  التوفيؽ.
لػػـ تكػػف المعػػاجـ العربيػػة ببعيػػدة عػػف تنػػاوؿ ىػػذه اآليػػة وبيػػاف الػػرأل فييػػا فيػػذا ال ميػػؿ بػػف      

ىػػػػػ تناوليا فػػػػي كالمػػػػو عمػػػػ  لغػػػػار العػػػػرن فػػػػي ماّف  بػػػػيف الت ويػػػػؼ ٓٚٔاحمػػػػد الوراىيػػػػدلمر

                                                 
1

و كُش انعًال فً طٍُ  5/212و يعانى انرُشٌم نهثغىي  81/821ٌُظز:جايع انثٍاٌ فً ذأوٌم أي انقزاٌ نهطثزي (  

 8/812و انًىاقف نالٌجً  2/241االقىال واالفعال نعهً انًرفً 
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وأّمػػا إّف ىػػذاف لسػػاحراف ْفْمػػْف  وّػػؼ فيػػو بمغػػة الػػذيف ي ولوػػوف ويرفعػػوف، فػػذلؾ والتثحيػػؿ فحػػاؿنم 
، ومػػنيـ ْمػػْف يجعػػؿ الػػاّلـ فػػي موضػػ  إاّل، ويجعػػؿ إْف ْجْحػػدا ، عمػػ  توسػػيرن مػػا ىػػذاف إاّل ْوْجػػو  

 ساحراِف، وقاؿ الّشاعرن
ف أباُف ْلِمْف ْأْعالِ  ُسوراءِ             ْأْمْس  أباُف ذليال  ْبْعْد عّزتو   وا 

المعنػػ  قػػالوان إّنػػْو..  ويحػػاؿن تكػػوف إّف فػػي ْمْوضػػ  ْأْجػػْؿ فيكِسػػروْف ويثحمػػوف، فػػِاذا وقوػػوا فػػي ىػػذا
ْبْيػر أف  تكوف الياء صمة  في الوقػوؼ، وْتْسػحط اليػاء إذا صػرفوا... وبمغنػا عػف عبػِد الماػو بػِف الز 
بيػػرن إّف وراِكْبيػػا،  أعرابّيػػا  أتػػاه فسػػنلو فحرمػػو، فحػػاؿن لعػػف الماػػو ناقػػة  حممتنػػي إليػػؾ، فحػػاؿ ابػػُف الز 

 ألن ْأْجْؿ.
أِلْؼ كّؿ أّف وْأْف، منصوبة، مػف الُمثْحاػؿ والُمْ واػؼن عينػا ، كحولػؾن أريػد  فنّما تميـ فِاّنيـ ْيْجعموفْ 

 ٔ. ْعْف ُأْكملمؾ، وبمغني عّنؾ محيـ
قػػد ا تمػػؼ فيػػو الحػػراء فحػػاؿ بعضػػيـن ىػػو لحػػف  وقولػػون ِِإْف ْىػػاْذاِف ْلْسػػاِحْراِف... وقػػاؿ ايضػػان م

قػاؿ حػدثنا محمػد قػاؿ حػدثنا الوػراء  ولكنا نمض  عميو لػالاّل ن ػالؼ الكتػان. حػداثنا أبػو العبػاس
قػػاؿ حػػدثن  أبػػو معاويػػة الضػػرير ْعػػْف ىاشػػـ بػػف ُعػػروة بػػف الُزْبيػػر عػػف ْأبيػػو عػػف ْعااِلشػػة ْأنيػػا 
ُساِلمر عف قولو ف  النساء ِْلِكِف الراِسُ وْف فِ  الِعْمػـِ ِمػْنيـْ .... والُمِحيِمػيْف الصػالْة  وعػف قولػو 

اِباُلوْف  وعف قولو ِِإفا ْىْذاِف ْلْساِحْراِف  فحالرن يػا ف  الماالدة ِِإْف الِذيْف آْمنوا والّ  ِذيف ْىاُدوا والصا
بف ْأ   ىذا كاف  طن مف الكاتن. وقرْأ ْأبػو عمػرو ِإفا ْىػْذْيِف ْلسػاِحْراف  واحػتّج ْأنػو بمغػو عػف 
بعػػػػض ْأصػػػػحان محمػػػػد ْصػػػػم  ا  ْعميػػػػو وْسػػػػمـ أنػػػػو قػػػػاؿن إف فػػػػ  المصػػػػحؼ ْلْحنػػػػا  وسػػػػتحيمو 

 ٕ  العرن.
فيػػو كمػػا نػػرر قػػد سػػرد األوجػػو المحتممػػة فػػي اآليػػة والحػػراءار الػػواردة فييػػا ولكنػػو لػػـ يػػرج  رأيػػا 
عمػػ  آ ػػر . وىػػو أمػػر سػػنجده فػػي كثيػػر مػػف الموسػػريف والدارسػػيف الػػذيف تنػػاولوا اآليػػة الكريمػػة 

 بالدرس مما سينتي ذكرىـ في ثنايا البحب.
ْىػػػْذاِف ْلْسػػػاِحراِف " قػػػاؿ أبػػػو عمػػػرو  " إفا ىػػػػ  نم ٕٛٓجػػػاء فػػػي مجػػػاز الحػػػراف ألبػػػي عبيػػػدة مر 

وعيسػػ  ويػػونس " إّف ىػػذيف لسػػاحراف " فػػي الموػػظ وكتػػن " ىػػذاف " كمػػا يزيػػدوف وينحصػػوف فػػي 
الكتػػان والموػػظ صػػوان ، وزعػػػـ أبػػو ال طػػان أنػػػو سػػم  قومػػا  مػػف بنػػػي كنانػػة وغيػػرىـ يرفعػػػوف 

                                                 
1

  864/ 2و ٌُظز: انًقرضة  2/225انعٍٍ (  
2
 8/812و انًىاقف نالٌجً  2/241ً طٍُ األقىال واألفعال نعهً انًرق و كُش انعًال فً 2/225( انعٍٍ  
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البتػداء واييجػان ، أال االثنيف في موض  الجر والنصن ، قاؿ بشر بف ىالؿ " إفا " بمعنػ  ا
ترر أنيا تعمؿ فيما يمييػا وال تعمػؿ فيمػا بعػد الػذل بعػدىا فترفػ  ال بػر وال تنصػبو كمػا تنصػن 
االسػـ فكػػاف مجػػازه " إّف ىػػذاف لسػػاحراف " مجػػاز كالمػػيف ، م رجػػو ن إنػػو أل نعػػـ ، ثػػـ قمػػر ن 

سػػكانيا وىػػو يجػػوز ... ىػػذاف سػػاحراف ألنيػػـ قػػد أد مػػوا  وقرأىػػا قػػوـ  عمػػ  ت ويػػؼ نػػوف " إف " وا 
 ن ٔ، قاؿ ةالالـ في االبتداء وىي فضم
 ُأـ الُحْميس ْلعجوز  ْشْيْرْبوْ 

وزعػػـ قػػػوـ  أنػػػو ال يجػػػوز ألنػػػو إذا  وػػػؼ نػػوف " إف " فػػػال بػػػد لػػػو مػػػف أف يػػػد ؿ إال فيحػػػوؿ ن إف 
 ٕ. ىذاف إال ساحراف

 ة. وىي لغة لحـو ِِإْف ْىْذاِف ْلْساِحْراِف   ويوة في معن  ثحيمىػ نم ٕٚٔوقاؿ اال وش مر 
 يرفعوف ويد موف الالـ ليورقوا بينيا وبيف التي تكوف في معن  "ما" ونحرؤىا ثحيمة وىي لغة 

 
 ٖ. لبني الحارب بف كعن
ىػػ  اآليػة وكػاف يػرد وينحػؿ عػف الموسػريف وأىػؿ عمػـو الحػراف فكانػر ٖٓٔوذكر الطبرل مر

في قراءة قولوم ِإْف ْىْذاِف ْلْسػاِحْراِف  وقد ا تمور الحّراءلو في ذلؾ آراء طيبة منيا انو قاؿنم 
  فحرأتو عامة قّراء األمصػارم إفا ْىػْذاِف  بتشػديد إف وبػاأللؼ فػي ىػذاف، وقػالوان قرأنػا ذلػؾ 
كذلؾ، وكاف بعض أىؿ العربية مف أىؿ البصػرة يحػوؿن "إف"  ويوػة فػي معنػ  ثحيمػة، وىػي 

وبػػيف التػػي تكػػوف فػػي معنػػ  مػػا، وقػػاؿ لغػػة لحػػـو يرفعػػوف بيػػا، ويػػد موف الػػالـ ليورقػػوا بينيػػا 
 بعض نحويي الكوفةن ذلؾ عم  وجييفن

أحدىما عم  لغة بني الحارب بف كعن ومف جػاورىـ، يجعمػوف االثنػيف فػي رفعيمػا ونصػبيما  
 ن ٗو وضيما باأللؼ، وقد أنشدني رجؿ مف األسد عف بعض بني الحارب بف كعن

 ْمساغا ِلناباه الش جاُع لْصمما              فنْطْرْؽ إْطْراْؽ الش جاِع ْوْلْو ْرأر

                                                 
1
   و انهظاٌ يادج )شهزب( و شزح اتٍ  2/82نزؤتح تٍ انعجاج او عُرزج تٍ عزوص ٌُظز: شزح انرظهٍم (  

 8/886عقٍم     
2
 8/66نقزاٌ ( يجاس ا 

3
 8/5يعاًَ انقزاٌ (  
4
و   8/48و انذًاطح انثصزٌح  8/88( انثٍد نعًزو تٍ شأص  وقٍم نجزٌز تٍ عثذ انًظٍخ  ٌُظز: انشعز وانشعزاء  

 8/282أيانً انقانً 
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ـْ » بمعن  « إفا » الوجو الثاني ن أفا ...  فيي حػرُؼ جػوان، ، وال محػؿا ليػا حينالػذ ، « ْنْع
 ... وعمػػ  ىػػذا فمػػا بعػػدىا مرفػػوُع المحػػؿل عمػػ  االبتػػداء ، ومػػا بعػػده معطػػوؼ  عميػػو بػػالرف ِ 

ـْ » وكوُنيػػا بمعنػػػ   و بعػػُض النْحػػػويليف ، وجعػػػؿ مػػف ذلػػػؾ قولػػػو قػػػوؿ  مرجػػػو   ، قػػاؿ بػػػ« ْنْعػػ
، وجعػػؿ منػػو ... [ فػػي قػػراءِة مػػف قػػرأُه بػػاأللؼ ٖٙتعػػال  ن ِ ِإْف ىػػذاف ْلْسػػاِحْراِف     طػػو ن 

ْبْيػػر ن  ْلْعػػْف ا  ناقْػػة  » جوابػػا  لمػػْف قػػاؿ لػػو ن « إفا وصػػاحبْيا » أيضػػا  قػػوؿ عبػػد ا  ْبػػِف الز 
 وصاِحبْيا ، وجعؿ منو قوؿ اآل ر ن  ، أل ن ْنْعـْ « ْحْمْمْتِني إْلْيْؾ 

ْرْز الْغْواِني ِفي الشاْبا  َْ  ِن ْيُمْمْنِني وأُلوُمُيناوْ                       ْن
 ْؾ ْوْقْد ْكِبْرْر ْفُحْمُر إناوْ                           وْيُحْمْف ْشْين  ْقْد ْعالْ 

ـْ ، والياُء لمسْكِر ، وأجيْن ن بنفا ا ْبْيػِر ، وبحػي أل ن ْنْع السـ وال بر محذوفاف في قوؿ ابف الز 
المعطػوُؼ عمػػ  االسػػـِ دلػيال  عميػػو ، والتحػػديُر ن إنايػا وصػػاِحُبْيا ممعوْنػػاِف ، وتحػدير البيػػِر ن إناػػُو 

ـْ » كػػػذِلْؾ ، وعمػػػ  تحػػػدير ْأْف تكػػػوف بمعنػػػ   ، فػػػال ْيِصػػػ   ىنػػػا جعُميْػػػا بمعناىػػػا  ألنيػػػا لػػػـ « ْنْعػػػ
ـْ » تكػػػوُف جوابػػػا  لػػػو ، و يتحػػػداْميا شػػػيء   ال تحػػػُ  ابتػػػداْء كػػػالـ، ، إنمػػػا تحػػػ  جوابػػػا  لسػػػؤاؿ، ، « ْنْعػػػ

 ٔ. فتكوُف تصديحا  لو
ىػ  في كتابو مسر صناعة ايعران  المسالة بشػيء مػف التوصػيؿ ٕٜٖوعرض ابف جني مر 

إف م وأ برنا أبو عمػي أف أبػا إسػحاؽ ذىػن فػي قولػو تعػال  وناقشيا نحاشا عمميا  حيب قاؿنم 
إل  أف إف بمعنػ  نعػـ وىػذاف مرفػوع باالبتػداء وأف الػالـ فػي لسػاحراف دا مػة   ىذاف لساحراف 

وحكػ  عػف أبػي إسػحاؽ  ، في موضعيا عم  غير ضرورة وأف تحديره نعػـ ىػذاف ليمػا سػاحراف
أنػػو قػػاؿ ىػػػذا الػػذل عنػػدل فيػػػو وا  أعمػػـ وكنػػر عرضػػػتو عمػػ  عالمنػػا محمػػػد بػػف يزيػػد وعمػػػ  

 ٕ. فحباله وذكرا أنو أجود ما سمعاه إسماعيؿ بف إسحاؽ
واعمػػـ أف ىػػذا الػػذل رواه أبػػو إسػػحاؽ فػػي ىػػذه المسػػنلة مػػد وؿ غيػػر صػػحي  وأنػػا أذكػػره لتحػػؼ 

ووجػػو ال طػػن فيػػو أف ىمػػا المحذوفػػة التػػي قػػدرىا مرفوعػػة باالبتػػداء لػػـ  ،منػػو عمػػ  مػػا فػػي قولػػو
ذؼ إال مػػ  العمػػـ بػػو تحػػذؼ إال بعػػد العمػػـ بيػػا والمعرفػػة بموضػػعيا وكػػذلؾ كػػؿ محػػذوؼ ال يحػػ

ذا كػاف  ولوال ذلؾ لكاف في حذفو م  الجيؿ بمكانو ضرن مف تكميػؼ عمػـ الغيػن لمم اطػن وا 
معروفػػػا فمحػػػد اسػػػتغني بمعرفتػػػو عػػػف تنكيػػػده بػػػالالـ أال تػػػرر أنػػػو يحػػػب  أف تػػػنتي بالمؤكػػػد وتتػػػرؾ 

                                                 
1
وانخصائص التٍ  8/46و إعزاب انقزاٌ نهشجاج  58/ 8و ٌثظز: انُكد وانعٍىٌ نهًاوردي  821/ 81( جايع انثٍاٌ  

 8/65ًُ ج
2

  2/212و شزح انشاطثٍح ألتً شايح  216 – 214/ 2( ٌُظز: إتزاس انًعاًَ يٍ دزس األياًَ نهشاطثً  
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واضػ  المؤكد فال تنتي بو أال تػرر أف التوكيػد مػف مواضػ  ايطنػان وايسػيان والحػذؼ مػف م
 ، واال تصار فيما إذف كما ذكػرر لػؾ ضػداف ال يجػوز أف يشػتمؿ عمييمػا عحػد كػالـ االكتواء

ويزيد ذلؾ وضوحا امتناع أصحابنا مف تنكيد المضمر المحػذوؼ العاالػد عمػ  المبتػدأ فػي نحػو 
زيػد ضػربر فػػي مػف أجػازه فػػال يجيػزوف زيػد ضػػربر نوسػو عمػ  أف تجعػػؿ الػنوس توكيػدا لميػػاء 

ذا كػػػاف ذلػػػؾ كػػػذلؾ فحػػػد المػػػرادة فػػػي ضػػػر  بتو ألف الحػػػذؼ ال يكػػػوف إال بعػػػد التححيػػػؽ والعمػػػـ وا 
استغني عف تنكيػده ويؤكػد عنػدؾ مػا ذكػرر لػؾ أف أبػا عثمػاف وغيػره مػف النحػوييف حممػوا قػوؿ 

 نالشاعر
 أـ الحميس لعجوز شيربو       

يػػا عمػػ  أف الشػػاعر أد ػػؿ الػػالـ عمػػ  ال بػػر ضػػرورة ولػػو كػػاف مػػا ذىػػن إليػػو أبػػو إسػػحاؽ وج
ظػاىرا قويػا  جاالزا لما عدؿ عنو النحويوف وال حمموا الكالـ عم  االضطرار إذا وجدوا لػو وجيػا

ف كاف شاالعا في مواض  كثيرة مف كالميػـ فانػو إذا نحػؿ عػف أوؿ الكػالـ قػب   وحذؼ المبتدأ وا 
قػالوا وقبحػو أنػو أراد عمػ   ٔ  تماما عم  الذل أحسػف مأال ترر إل  ضعؼ قراءة مف قرأ حذفو

لػػػذل ىػػػو أحسػػػف فحػػػذؼ المبتػػػدأ فػػػي موضػػػ  اييضػػػا  والبيػػػاف ألف الصػػػمة لػػػذلؾ وقعػػػر فػػػي ا
يضا  فغير الالؽ بو الحذؼ واال تصار ذا كاف ذلؾ موض  إكثار وا   ٕ. الكالـ وا 

 ىػ  مذىن الكوفييف الحاالؿ إّف م اّف   بمعن  مما  والالـ بمعن ٖٚٗوارتنر الحيسي مر
قولػػػو إف ىػػػذاف لسػػػاحراف مػػف رفػػػ  ىػػػذاف حممػػػو اآليػػة نم  م إالّ   فحػػاؿ وىػػػو يػػػذكر اآلراء فػػػي  

 ...  ٖعم  لغة لبني الحارب بف كعن ينتوف بالمثن  باأللؼ عم  كؿ حاؿ قاؿ بعضيـ 
 دعتو ىابي التران عحيـ            تزود منا بيف أذناه طعنة          

 وقيؿ إف بمعن  نعـ 
 في شعر كحولو وفيو بعد لد وؿ الالـ في ال بر وذلؾ ال يكوف اال 

 ترض  مف المحـ بعظـ الرقبو              أـ الحميس لعجوز شير بو 
عمػػ   إفحممػػر  إفالكػػالـ فػػي اآليػػة  وكػػذلؾ كػػاف وجػػو ،وكػػاف وجػػو الكػػالـ ألـ الحمػػيس عجػػوز

معن  نعـ إف ليذاف ساحراف كما تحػوؿ نعػـ ليػذاف سػاحراف ونعػـ لمحمػد رسػوؿ ا  وفػي تػن ر 
فػي الواحػد وال  إعػرانالحوة عم  نعـ وقيؿ إف المبيـ لما لـ يظير فيػو الالـ م  لوظ اف بعض 

                                                 
1
 842 - 846/ 82و ٌُظز: خشاَح األدب  854(األَعاو / 
2
 812 -8/812( طز صُاعح اإلعزاب  
3
 6/88(  ٌُظة انثٍد نهىتز انذارثً .ٌُظز: نظاٌ انعزب يادج )هثً( ويقاٌٍض انهغح  
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 إففػػي الجمػػ  جػػرر التثنيػػة عمػػ  ذلػػؾ فػػنتي بػػاأللؼ عمػػ  كػػؿ حػػاؿ وقيػػؿ اليػػاء مضػػمرة مػػ  
 ، وتحديره انو ىذاف لساحراف كما تحوؿ إنو زيد منطمؽ

قراءة حسػنة ألنػو وىو قوؿ حسف لوال أف د وؿ الالـ في ال بر يبعده فنما مف  وؼ إف فيي  
ولػػـ ي ػػالؼ ال ػػط لكػػف د ػػوؿ الػػالـ فػػي ال بػػر يعترضػػو عمػػ  مػػذىن سػػيبويو  ايعػػرانأصػػم  

ألنػػو يحػػدر أنيػػا الم ووػػة مػػف الثحيمػػة ارتوػػ  مػػا بعػػدىا باالبتػػداء وال بػػر لػػنحص بنااليػػا فرجػػ  مػػا 
ا بعدىا ال  أصمو والالـ ال تد ؿ في  بر ابتػداء أتػ  عمػ  أصػمة إال فػي شػعر عمػ  مػا ذكرنػ

وأمػػا عمػػ  مػػذىن الكػػوفييف فيػػو مػػف أحسػػف شػػيء ألنيػػـ يحػػدروف إف ال ويوػػة بمعنػػ  مػػا والػػالـ 
مػا ادعػوه أف الػالـ  بمعن  إال فتحدير الكالـ ما ىذاف إال ساحراف فػال  مػؿ فػي ىػذا التحػدير إال

 ٔ.  تنتي بمعن  إال
عمػػػ   «إف ىػػػذيف لسػػػاحراف»قػػػرأ أبػػػو عمػػػرو ن ىػػػػ ن مٖٛ٘وجػػػاء فػػػي الكشػػػاؼ لمزم شػػػرل مر 

عمػػػ  قولػػػؾ ن إْف زيػػػد « إْف ىػػػذاف لسػػػاحراف»الجيػػػة الظػػػاىرة المكشػػػوفة . وابػػػف كثيػػػر وحوػػػص 
إف ذاف إال »لمنطمػػػؽ . والػػػالـ ىػػػي الوارقػػػة بػػػيف إف النافيػػػة والم ووػػػة مػػػف الثحيمػػػة . وقػػػرأ أبػػػّي 

بوت  أف وبغيػر الـ ، بػدؿ مػف النجػور . وقيػؿ « أف ىذاف ساحراف»وقرأ ابف مسعود « ساحراف
راءة المشػػيورة ِ ِإْف ىػػذاف لسػػاحراف   ىػػي لغػة بمحػػرب بػػف كعػػن ، جعمػػوا االسػػـ المثنػػ  فػي الحػػ

نحو األسماء التي آ رىػا ألػؼ ، كعصػا وسػعدر ، فمػـ يحمبوىػا يػاء فػي الجػر والنصػن . وقػاؿ 
ِف    بػػػر مبتػػػدأ محػػػذوؼ ، والػػػالـ دا مػػػة عمػػػ  حػػػرابعضػػػيـ ن ِ ِإْف   بمعنػػػ  نعػػػـ . و ِ لسػػػا 

 ٕ. ا ساحراف . وقد أعجن بو أبوسحاؽالجممة تحديره ن ليم
ىػػػ  فنطنػن فػي شػػر  اآليػة وذكػر فييػػا مسػاالؿ وقػراءار وتناوليػػا مػف عػػدة ٙٓٙوأمػا الػرازل مر

وثانييػا ن ، فذكر رواية اف ىذا  طػا مػف الكاتػن ثػـ زاد عمييػا مػف اوجػو الحػراءار فحػاؿ م وجوه
الثيا ن قرأ حوػص عػف عاصػـ قرأ ابف كثير ن م إف ىذاف   بت ويؼ إف وتشديد نوف ىذاف . وث

وْا النجػور أْف ىػاذاف    إف ىذاف بت ويؼ النونيف . ورابعيػا ن قػرأ عبػد ا  بػف مسػعود ن ِ ْوْأْسػر 
بوػػػت  األلػػػؼ وجػػػـز نونػػػو م و   سػػػاحراف بغيػػػر الـ . و امسػػػيا ن عػػػف األ وػػػش ن ِ ِإْف ىػػػاذاف 

ف الػالـ ليورقػوا بينيػا وبػيف لساحراف    ويوة في معن  ثحيمة وىػي لغػة قػـو يرفعػوف بيػا ويػد مو 
التػػي تكػػوف فػػي معنػػ  مػػا . وسادسػػيا ن رور عػػف أبػػي بػػف كعػػن ن م مػػا ىػػذاف إال سػػاحراف   

                                                 
1

 466 -466/ 2( يشكم إعزاب انقزاٌ  
2
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ورول عنػػو أيضػػا  ن م إف ىػػذاف لسػػاحراف   وعػػف ال ميػػؿ مثػػؿ ذلػػؾ ، وعػػف أبػػي أيضػػا  ن م إف 
 ،ذاف لساحراف  

لمحححػيف قػالوا ن ىػذه الحػراءار فيذه ىي الحراءار الشػاذة المػذكورة فػي ىػذه اآليػة ، واعمػـ أف ا 
ال يجوز تصحيحيا ألنيا منحولة بطريؽ اآلحاد ، والحػرآف يجػن أف يكػوف منحػوال  بػالتواتر إذ لػو 
جوزنػػا إثبػػار زيػػادة فػػي الحػػرآف بطريػػؽ اآلحػػاد لمػػا أمكننػػا الحطػػ  بػػنف ىػػذا الػػذل ىػػو عنػػدنا كػػؿ 

آف مػػا نحمػػر بػػالتواتر جػػاز فػػي الحػػرآف ألنػػو لمػػا جػػاز فػػي ىػػذه الحػػراءار أنيػػا مػػ  كونيػػا مػػف الحػػر 
غيرىػػا ذلػػؾ ، فثبػػر أف تجػػويز كػػوف ىػػذه الحػػراءار مػػف الحػػرآف يطػػرؽ جػػواز الزيػػادة والنحصػػاف 
والتغييػػر إلػػ  الحػػرآف وذلػػؾ ي ػػر  الحػػرآف عػػف كونػػو حجػػة ولمػػا كػػاف ذلػػؾ بػػاطال  فكػػذلؾ مػػا أدر 

حػدىا ن أنػو لمػا كػاف إليو ، وأما الطعػف فػي الحػراءة المشػيورة فيػو أسػوأ ممػا تحػدـ مػف وجػوه ن أ
نحؿ ىذه الحراءة في الشيرة كنحؿ جمي  الحرآف فمو حكمنا ببطالنيػا جػاز مثمػو فػي جميػ  الحػرآف 
ذا ثبػػر ذلػػؾ  لػػ  الحػػد  فػػي كػػؿ الحػػرآف وأنػػو باطػػؿ ، وا  وذلػػؾ يوضػػي إلػػ  الحػػد  فػػي التػػواتر وا 

المسػمميف  امتن  صيرورتو معارضػا  ب بػر الواحػد المنحػوؿ عػف بعػض الصػحابة . وثانييػا ن أف
أجمعػػػوا عمػػػ  أف مػػػا بػػػيف الػػػدفتيف كػػػالـ ا  تعػػػال  وكػػػالـ ا  تعػػػال  ال يجػػػوز أف يكػػػوف لحنػػػا  

 ٔ .وغمطا  فثبر فساد ما نحؿ عف عثماف وعاالشة رضي ا  عنيما أف فيو لحنا  وغمطا  
ثـ نحؿ كالـ ابف جني الذل ضّعؼ فيو ما ارتضاه المبرد وابف إسحاؽ والذل قاؿ ما م تصػره 

ف حػػذؼ المبتػػدأ مػػ  الجيػػؿ بػػو ضػػرن مػػف تكميػػؼ عمػػـ الغيػػن لمم اطػػن ، واف الحػػذؼ مػػف ،ا
بػػان اال تصػػار والتنكيػػد مػػف بػػان ايطنػػان فػػالجم  بينيمػػا غيػػر جػػاالز، وانػػو ال يكػػوف الحػػذؼ 

 إال بعد التححيؽ والعمـ بو ، واّف جمي  النحوييف حمموا قوؿ الشاعرن
 أـ الحميس لعجوز شيربو

فمػػو جػػاز مػػا قالػػو الزجػػا  لمػػا عػػدؿ عنػػو  ػػؿ الػػالـ عمػػ  ال بػػر ضػػرورة . عمػػ  اّف الشػػاعر اد
 ٕ.  النحويوف

ويمكػف الجػوان عػف اعتػراض ابػف جنػ  بننػو إنمػا الرازل عما ذكػره ابػف جنػي فحػاؿنم  أجانثـ 
حسف حذؼ المبتدأ ألف في الموظ ما يػدؿ عميػو وىػو قولػو ن ىػذاف أمػا لػو حػذؼ التنكيػد فمػيس 

فال جـر كاف حذؼ المبتدأ أول  مف حذؼ التنكيد ، وأمػا امتنػاعيـ مػف  في الموظ ما يدؿ عميو
                                                 

1
   و ارشاد انعقم انظهٍى انى يشاٌا  88/828و ٌُظز: ذفظٍز انهثاب التٍ عادل  426/  82( يفاذٍخ انغٍة  

 4/866ألتً انظعىد   انقزاٌ انكزٌى    
2
 422/ 82اذٍخ انغٍة ( يف 
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تنكيػػد الضػػمير فػػي قػػوليـ ن زيػػد ضػػربر نوسػػو فػػذاؾ إنمػػا كػػاف ألف إسػػناد الوعػػؿ إلػػ  المظيػػر 
أول  مف إسناده إلػ  المضػمر فػاذا قػاؿ زيػد ن ضػربر نوسػو كػاف قولػو نوسػو موعػوال  فػال يمكػف 

ذوؼ إنمػػػا امتنػػػ  ىينػػػا ليػػػذه العمػػػة ال ألف تنكيػػػد المحػػػذوؼ جعمػػػو تنكيػػػدا  لمضػػػمير فتنكيػػػد المحػػػ
 مطمحا  ممتن  وأما قولو ن النحويوف حمموا قوؿ الشاعر ن 

 أـ الحميس لعجوز شير بو
عمػػ  أف الشػػػاعر أد ػػؿ الػػػالـ عمػػػ  ال بػػر ضػػػرورة فمػػو جػػػاز مػػػا قالػػو الزجػػػا  لمػػا عػػػدؿ عنػػػو 

تحػدميف عػف ىػذا الوجػو ال يحتضػػي النحويػوف ، فيػذا اعتػراض فػي نيايػة السػحوط ألف ذىػوؿ الم
كونػو بػػاطال  فمػػا أكثػر مػػا ذىػػؿ المتحػدـ عنػػو وأدركػػو المتػن ر فيػػذا تمػػاـ الكػالـ فػػي شػػر  ىػػذا . 
الوجػػو الثالػػبن فػػي الجػػوان أف كممػػة إف ضػػعيوة فػػي العمػػؿ ألنيػػا تعمػػؿ بسػػبن مشػػابية الوعػػؿ 

ذا ضعور جاز بحاء المبتدأ عم  إعرابو األصمي وىػو الرفػ   فوجن كونيا ضعيوة في العمؿ وا 
الوجػػو الرابػػ  ن فػػي الجػػوان قػػاؿ الوػػراء ن ىػػذا أصػػمو ذا زيػػدر اليػػاء ألف ذا كممػػة منحوصػػة  .

فكممر بالياء عند التنبيو وزيدر ألوا  لمتثنية فصػارر ىػذا إف فػاجتم  سػاكناف مػف جػنس واحػد 
ؿ فػػاحتيج إلػػ  حػػذؼ واحػػد وال يمكػػف حػػذؼ ألػػؼ األصػػؿ ألف أصػػؿ الكممػػة منحوصػػة فػػال تجعػػ

أنحػػص فحػػذؼ ألػػؼ التثنيػػة ألف النػػوف يػػدؿ عميػػو فػػال جػػـر لػػـ تعمػػؿ إف ألف عمميػػا فػػي ألػػؼ 
التثنية ، وقاؿ آ روف ن األلؼ الباقي إما ألؼ األصػؿ أو ألػؼ التثنيػة . فػاف كػاف البػاقي ألػؼ 
ف كػػاف البػػاقي  األصػػؿ لػػـ يجػػز حػػذفيا ألف العامػػؿ ال ػػارجي ال يتصػػرؼ فػػي ذار الكممػػة ، وا 

ال شػؾ أنيػـ أنابوىػػا منػان ألػؼ األصػػؿ ، وعػوض األصػؿ أصػػؿ ال محالػة فيػػذا ألػؼ التثنيػة فػػ
األلػػؼ أصػػؿ فػػال يجػػوز حذفػػو ويرجػػ  حاصػػؿ ىػػذا إلػػ  الجػػوان األوؿ . الوجػػو ال ػػامس ن فػػي 

الزجا  عف قدماء النحػوييف أف اليػاء ىينػا مضػمرة والتحػدير إنػو ىػذاف لسػاحراف  الجوان حك 
فحػرأ   وػؼ ف ، فيػذا مػا قيػؿ فػي ىػذا الموضػ  ، فنمػا مػف، وىذه الياء كنايػة عػف األمػر والشػن

إف ىػػذاف لسػػاحراف فيػػو حسػػف فػػاف مػػا بعػػد ال ويوػػة رفػػ  والػػالـ بعػػدىا فػػي ال بػػر الزمػػة واجبػػة 
ف النافية . قاؿ الشاعر ن ف كانر في إف الثحيمة جاالزة ليظير الورؽ بيف إف المؤكدة وا   وا 

ف مالؾ لممرتج  إف تضعضعر       رحا الحرن أو دارر عم   طون          وا 
 وقاؿ آ ر ن

 ألىؿ محامار وشاء وجامؿ           إف الحـو والحي الذل أنا منيـ
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الجامؿ جم  جمػؿ ، ثػـ مػف العػرن مػف يعمػؿ إف ناقصػة كمػا يعمميػا تامػة اعتبػارا  بكػاف فانيػا 
ف زاؿ الشػبو الم ف نحصر في قولؾ ن لـ يكف لبحػاء معنػ  التنكيػد ، وا  وظػي بالوعػؿ ألف تعمؿ وا 

العبرة لممعنػ  ، وىػذه المغػة تػدؿ عمػ  أف العبػرة فػي بػان ايعمػاؿ الشػبو المعنػول بالوعػؿ وىػو 
إثبار التوكيد دوف الشبو الموظي كما أف التعويؿ في بػان كػاف عمػ  المعنػ  دوف الموػظ لكونػو 

شبو الموظػي فػي فعال  محضا  ، وأما المغة الظاىرة وىي ترؾ إعماؿ إف ال ويوة دالة عم  أف ال
إف الثحيمػػة أحػػد جػػزأل العمػػة فػػي حػػؽ عمميػػا وعنػػد ال وػػة زاؿ الشػػبو فمػػـ تعمػػؿ ب ػػالؼ السػػكوف 

 ٔ.  فانو عامؿ بمعناه لكونو فعال  محضا  وال عبرة لموظو
ىػػػػ  فػػػي شػػػر  الشػػػاطبية الوجػػػوه التػػػي ذكرناىػػػا فػػػي اآليػػػة وا ػػػذ يػػػرد ٘ٙٙوذكػػػر ابػػػو شػػػامة مر

و وػػؼ حوػػص وابػػف كثيػػر إف مػػف اف ذكػػر سػػبعة أوجػػو ن م  ويػػرج  مػػا يػػراه مناسػػبا فحػػاؿ بعػػد 
قولو سػبحانو "قػالوا إف ىػذاف لسػاحراف" وىػذه قػراءة واضػحة جيػدة غيػر محوجػة إلػ  تكمػؼ فػي 

ويرتوػ  مػا ...  تنويؿ رف  ىػذاف بعػدىا ألف إف إذا  ووػر جػاز أف ال تعمػؿ النصػن فػي االسػـ
ارقػة بػيف الم ووػة مػف الثحيمػة وبػيف النافيػة بعدىا عم  االبتداء وال بر والالـ فػي ال بػر ىػي الو

، والكوفيػػػوف يحولػػػوف إف نافيػػػة والػػػالـ  ىػػػذه عبػػػارة البصػػػرييف فػػػي كػػػؿ مػػػا جػػػاء مػػػف ىػػػذا الحبيػػػؿ
بمعنػػػ  إال ، أل مػػػا ىػػػذاف إال سػػػاحراف وكػػػذلؾ البػػػواقي فعػػػالـ ىػػػذه الحػػػراءة دال أل أ ػػػر  دلػػػوه 

رور عػػف ال ميػػؿ "إف ىػػذاف  مػػ ر فاسػػترا   ػػاطره لحصػػوؿ غرضػػو وتمػػاـ أمػػره قػػاؿ الزجػػا 
لسػػػػاحراف" بػػػػالت ويؼ قػػػػاؿ وايجمػػػػاع أنػػػػو لػػػػـ يكػػػػف أحػػػػد بػػػػالنحو أعمػػػػـ مػػػػف ال ميػػػػؿ مإف ىػػػػذاف 

وقاؿ الوراء األلؼ مف ىذا دعامػة وليسػر بػالـ فعػؿ فممػا ثنيتػو زدر عمييػا نونػا ... لساحراف  
زادوا نونػػا  ثػـ تركػر األلػؼ ثابتػة عمػ  حاليػا ال تػزوؿ فػػي كػؿ حػاؿ كمػا قالػر العػرن الػذل ثػـ

فػي رفعػو ونصػبو  تدؿ عم  الجمػ  فحػالوا الػذيف فػي رفعيػـ ونصػبيـ و وضػيـ كػذا تركػوا ىػذاف
نما اكتووا بالنوف في ىذيف الضربيف ألنيا ال تحذؼ يضافة ولمػا كانػر النػوف  و وضو قمر وا 
تحػػذؼ مػػف غيرىمػػا لاضػػافة احتػػاجوا إلػػ  ألػػؼ تبحػػ  داللػػة عمػػ  التثنيػػة ، قػػاؿ وكنانػػة تحػػوؿ 

ذوف وقاؿ النحاس سنلر أبا الحسف بف كيساف عنيا فحاؿ سنلني عنيػا إسػماعيؿ بػف إسػحاؽ أل
فحمػػر لمػػا كػػاف يحػػاؿ ىػػذا فػػي موضػػ  النصػػن وال وػػض والرفػػ  عمػػ  حػػاؿ واحػػد وكانػػر التثنيػػة 

 يجن أف ال يغير ليا الواحد أجرير التثنية مجرر الواحد

                                                 
1
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ألػػػؼ ىػػػذا وىػػػي مورقػػػة فػػػي كتػػػن قمػػػر ىػػػذه سػػػبعة أوجػػػو صػػػالحة لتعميػػػؿ لغػػػة مػػػف ال يحمػػػن    
جماعة مف المصنويف يوردونيػا عمػ  أنيػا وجػوه فػي االحتجػا  ليػذه الحػراءة وليسػر الحجػة إال 
فػػي كونيػػا لغػػة لػػبعض العػػرن إذ لػػو لػػـ يثبػػر كونيػػا لغػػة لمػػا سػػاغ ألحػػد برأيػػو أف يوعػػؿ ذلػػؾ 

واؿ وبعضػيـ ألجؿ ىذه المعاني أو بعضيا فترر بعضيـ يحوؿ في تعميؿ ىذه الحراءة  مسة أق
يحوؿ ستة وبعضيـ بمغ بيا تسعة وليس ليا عندل إال ثالثػة أقػواؿ ذكرنػا منيػا قػوال واحػدا وىػو 

المغػػة بوجػػوه سػػبعة وىػػذاف فييػػا كميػػا اسػػـ ألف الحػػوؿ  أنيػػا عمػػ  لغػػة ىػػؤالء الحػػـو ووجينػػا ىػػذه
يػػػنيـ الثػػػاني أف تكػػػوف أف بمعنػػػ  نعػػػـ ، وقػػػد ثبػػػر ذلػػػؾ فػػػي المغػػػة كػػػننيـ لمػػػا متنػػػازعوا أمػػػرىـ ب

وأسروا النجور  ، أفض  بعضػيـ إلػ  بعػض ذلػؾ فحػاؿ الم ػاطبوف نعػـ ، ىػو كمػا تحولػوف أو 
قاؿ ليـ فرعوف وممؤه مىذاف ساحراف  ، فانظروا كيؼ تصػنعوف فػي إبطػاؿ مػا جػاءا بػو فحػالوا 

 نعـ ثـ استننووا جممة ابتداالية فحالوا "ىذاف لساحراف" 
لػ  ىػذا الحػوؿ كػاف محمػد وىذا الحوؿ محكي عػف جماعػة مػف النحػاة الم تحػدميف قػاؿ النحػاس وا 

سػػماعيؿ ابػػف إسػػحاؽ يػػذىباف قػػاؿ ورأيػػر أبػػا إسػػحاؽ وأبػػا الحسػػف عمػػي بػػف سػػميماف  بػػف يزيػػد وا 
 . يذىباف إليو

فننشػدوا عمػ  ذلػؾ أبياتػا وقػ  فييػا مثػؿ  المبتػدأقمر وىذا الحوؿ يضعوو د ػوؿ الػالـ فػي  بػر  
ليمػػا سػػاحراف فتكػػوف دا مػػة عمػػ  مبتػػدأ ثػػـ حػػذؼ  ذلػػؾ واسػػتنبط الزجػػا  ليػػا تحػػديرا آ ػػر وىػػو

لمعمػـ بػو ، واتصػمر الػالـ بػال بر داللػة عمػ  ذلػػؾ قػاؿ وكنػر عرضػتو عمػ  عالمنػا محمػد بػػف 
يزيػػد وعمػػ  إسػػماعيؿ بػػف إسػػحاؽ بػػف حمػػاد بػػف يزيػػد يعنػػي الحاضػػي فحػػباله وذكػػرا أنػػو أجػػود مػػا 

يحػػػب  أف يػػػذكر التنكيػػػد سػػػمعناه فػػػي ىػػػذا وقػػػاؿ أبػػػو عمػػػي ىػػػذا تنويػػػؿ غيػػػر مرتضػػػ  عنػػػدل إذ 
 ،ويحذؼ توسير المؤكد ، أو شيء مف المؤكد

النحويػػػوف الحػػػدماء ، اليػػاء ىينػػػا مضػػػمرة ، المعنػػػ  "إنػ"ػػػػو ىػػػذاف و  الحػػوؿ الثالػػػب قػػػاؿ الزجػػػا   
وفيػػو بعػد مػػف جيػػة الػػالـ كمػػا  .لسػاحراف" ، يعنػػي إنػػو ضػػمير الشػػنف والجممػة بعػػده مبتػػدأ و بػػر

ومػنيـ مػف  .ير الشػنف فػذلؾ مػا يجػيء إال فػي الشػعرسبؽ ومف جية أ رر ، وىي حذؼ ضم
 . قاؿ ضمير الشنف والحصة موجود وىو أنيػا ذاف فيكػوف اسػـ ايشػارة  اليػا مػف حػرؼ التنبيػو

ولكػػػف ىػػػذا يضػػػعوو م الوػػػة  ػػػط المصػػػحؼ فبػػػاف لمجمػػػوع ذلػػػؾ ضػػػعؼ ىػػػذه الحػػػراءة فانيػػػا إف 
لحػػرآف  الفيػػا بػػدليؿ قولػػو وألف لغػػة ا ، حممػػر عمػػ  تمػػؾ المغػػة فيػػي لغػػة ميجػػورة غيػػر فصػػيحة

تعػػال  مإحػػدر ابنتػػي ىػػاتيف  ، وجميػػ  مػػا فيػػو مػػف ألوػػاظ التثنيػػة فانيػػا إنمػػا جػػاءر عمػػ  المغػػة 
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ف حممػػر عمػ  أف ، إف بمعنػػ   الوصػيحة التػي فػػي الرفػ  بػػاأللؼ وباليػاء فػي النصػػن والجػر وا 
ل بػر كمػا سػبؽ ا نعـ فيػي أيضػا لغػة قميمػة االسػتعماؿ ويمػـز منػو شػذوذ إد ػاؿ الـ التوكيػد فػي

ف حممػػػر عمػػػ  حػػػذؼ ضػػػمير الشػػػنف فيػػػو أيضػػػا ضػػػعيؼ ويضػػػعوو أيضػػػا الػػػالـ فػػػي ال بػػػر  وا 
وقػراءة ىػػذيف باليػاء ووجييػػا ظػاىر مػػف جيػػة المغػة الوصػػيحة لكنيػا عمػػ  م الوػة ظػػاىر الرسػػـ 

 ٔ.  فميس األقور مف جية الرسـ والمغة معا إال الحراءة بت ويؼ إف ورف  ىذاف وا  المستعاف
 

قولػو تعػال  ن ِ ىػ  وجوه الحراءار مػف دوف أف يػدلي برأيػو فحػاؿ نم ٔٚٙالحرطبي مر وأوض  
إف ىذاف لساحراف   قػرأ أبػو عمػرو إف ىػذيف لسػاحراف ورويػر عػف عثمػاف وعاالشػة رضػي ا  
بػراىيـ الن عػي وغيػرىـ مػف  عنيما وغيرىما مف الصحابة وكذلؾ قرأ الحسف وسعيد بػف جبيػر وا 

 .يس  بف عمر وعاصـ الجحدرل فيما ذكر النحاسالتابعيف ومف الحراء ع
وىذه الحراءة موافحة لاعران م الوة لممصحؼ وقرأ الزىرل و ال ميؿ بػف أحمػد و الموضػؿ و  

أباف و ابف محيصف و ابف كثير وعاصـ في روايػة حوػص عنػو ِ إف ىػذاف   بت ويػؼ ِ إف   
سممر مف م الوػة المصػحؼ ومػف ِ لساحراف   و ابف كثير يشدد نوف ِ ىذاف   وىذه الحراءة 

فسػػػاد ايعػػػران ويكػػػوف معناىػػػا مػػػا ىػػػذاف إال سػػػاحراف وقػػػرأ المػػػدنيوف والكوفيػػػوف ِ إف ىػػػذاف   
بتشػػػديد ِ إف   ِ لسػػػاحراف   فوافحػػػوا المصػػػحؼ و ػػػالووا ايعػػػران قػػػاؿ النحػػػاس ن فيػػػذه ثػػػالب 

قمر ن ولمعممػاء فػي قػراءة أىػؿ المدينػة والكوفػة سػتة ...  قراءار قد رواىا الجماعة عف األالمة
حت  قاؿ أبو عمرو ن إني ألستحي مف ا  أف أقرأ ِ إف ىذاف   ن ورور عروة عػف  ...أقواؿ 

ِ إف ىػػذاف لسػػاحراف   فحالػػر ن يػػا  ...عاالشػػة رضػػي ا  عنيػػا أنيػػا سػػالمر عػػف قولػػو تعػػال  ن 
واف رضي ا  عنو ن في المصػحؼ لحػف ابف أ تي ! ىذا  طن مف الكاتن وقاؿ عثماف بف ع

وسػػتحيمو العػػرن بنلسػػنتيـ وقػػاؿ أبػػاف بػػف عثمػػاف ن قػػرأر ىػػذه اآليػػة عنػػد أبػػي عثمػػاف بػػف عوػػاف 
فحػػاؿ ن لحػػف و طػػن فحػػاؿ لػػو قاالػػؿ ن أال تغيػػروه ف فحػػاؿ ن دعػػوه فانػػو ال يحػػـر حػػالال وال يحمػػؿ 

 .حراما
ف كعن وزبيد و ثعـ وكنانة بػف زيػد الحوؿ األوؿ مف األقواؿ الستة أنيا لغة بني الحارب ب 

 ن  ٕوقاؿ آ ر ... يجعموف رف  االثنيف ونصبو و وضو باأللؼ

                                                 
1

 216 - 2/212شزح انشاطثٍح انًظًى : إتزاس انًعاًَ يٍ دزس األياًَ فً انقزاءاخ انظثع (  
2

 ح تٍ انعجاجانُجى انعجهً  وَظثه انجىهزي نزؤتَظة انثٍد ألتً (  



 3122السنة الثانية   –العدد الرابع            ان هذان لساحران بين المهجة العربية والتخطئة الكتابية
 

 378 

 قد بمغا في المجد غايتاىا           إف أباىا وأبا أباىا    
أل إف أبا أبييا وغايتييا قاؿ أبو جعور النحاس ن وىذا الحػوؿ مػف أحسػف مػا حممػر عميػو  

د حكاىػػػا مػػػف يرتضػػػ  بعممػػػو وأمانتػػػو مػػػنيـ أبػػػو زيػػػد اآليػػػة إذ كانػػػر ىػػػذه المغػػػة معروفػػػة وقػػػ
األنصػػػارل وىػػػو الػػػذل يحػػػوؿ ن إذا قػػػاؿ سػػػيبويو حػػػدثني مػػػف أثػػػؽ بػػػو فانمػػػا يعنينػػػي و أبػػػو 
ال طػػان األ وػػش وىػػو رالػػيس مػػف رؤسػػاء المغػػة و الكسػػاالي و الوػػراء كميػػـ قػػالوا ىػػذا عمػػ  

 ...   لغة بني الحارب بف كعن
ن  نعـ كمػا حكػ  الكسػاالي عػف عاصػـ قػاؿ ن العػرن الحوؿ الثاني ن أف يكوف ِ إف   بمع 

 . تنتي ن ِ أف   بمعن  نعـ وحك  سيبويو أف ِ إف   تنتي بمعن  أجؿ
سماعيؿ بف إسحاؽ الحاضػي يػذىباف قػاؿ النحػاس ن   ل  ىذا الحوؿ كاف محمد بف يزيد وا  وا 

أبػو  ورأير أبا إسػحاؽ الزجػا  وعمػي بػف سػميماف يػذىباف إليػو الزم شػرل ن وقػد أعجػن بػو
عػػف  -وىػػو ابػػف الحسػػيف  -عػػف جعوػػر بػػف محمػػد عػػف أبيػػو عػػف عمػػي ... إسػػحاؽ النحػػاس

أبيػػو عػػف عمػػي بػػف أبػػي طالػػن رضػػواف ا  عمػػييـ أجمعػػيف قػػاؿ ن ال أحصػػي كػػـ سػػمعر 
رسوؿ ا  صم  ا  عميو و سمـ يحوؿ عمػ  منبػره ن    إف الحمػد   نحمػده ونسػتعينو [ ثػـ 

قػػاؿ أبػػو  ٔ أفصػػحيا بعػػدل أبػػاف بػػف سػػعيد بػػف العػػاص [يحػػوؿ ن   أنػػا أفصػػ  قػػريش كميػػا و 
محمد ال واؼ قػاؿ عميػر ن إعرابػو عنػد أىػؿ العربيػة والنحػو   إف الحمػد   [ بالنصػن إال 
أف العػػػرن تجعػػػؿ   إف [ فػػػي معنػػػ  نعػػػـ كننػػػو أراد صػػػم  ا  عميػػػو و سػػػمـ نعػػػـ الحمػػػد   

 في معن  نعـ ن ٕشاعروذلؾ أف  طباء الجاىمية كانر توتت   طبيا بنعـ وقاؿ ال
 ناؿ العال وشو  الغميؿ الغادر              قالوا غدرر فحمر إف وربما  
 ن  ٖ وقاؿ عبد ا  بف قيس الرقيار 

 و  يممنني وألومينّ                    بكر العواذؿ في الصبا       
 ؾ وقد كبرر فحمر إنو                     ويحمف شين قد عال       
 .جاالز أف يكوف قوؿ ا  عز و جؿ ن ِ إف ىذاف لساحراف   بمعن  نعـفعم  ىذا 

الحوؿ الثالب قالو الوراء أيضا ن وجدر األلػؼ دعامػة ليسػر بػالـ الوعػؿ فػزدر عمييػا نونػا ولػـ 
أغيرىػػػا كمػػػا قمػػػر ن ِ الػػػذل   ثػػػـ زدر عميػػػو نونػػػا فحمػػػر ن جػػػاءني الػػػذيف عنػػػدؾ ورأيػػػر الػػػذيف 

                                                 
1

 ى طُذ فًٍا تٍٍ ٌذي يٍ انًصادر اال يا ورد فً كرة انرفظٍزنى اقف نه عه ( 
2

 8/221و انرذكزج انذًذوٍَح  8/851( انٍٍد نًظعىد االطذي .ٌُظز: يذاضزاخ األدتاء  
3
  4/222.وَظثه تعضهى التٍ يذزس ، ٌُظز :األغاًَ  88/226( ٌُظز: خشاَح األدب  
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ؿ الرابػػ  قالػػو بعػػض الكػػوفييف قػػاؿ ن األلػػؼ فػػي ِ ىػػذاف   الحػػو  . عنػػدؾ ومػػررر بالػػذيف عنػػدؾ
الحػػوؿ ال ػػامس ن قػػاؿ أبػػو إسػػحاؽ ن النحويػػوف الحػػدماء  .مشػػبية بػػاأللؼ فػػي يوعػػالف فمػػـ تغيػػر

ن فنضمرر اليػاء  لاألنبا ر يحولوف الياء ىاىنا مضمرة والمعن  ن إنو ىذاف لساحراف قاؿ ابف 
ف   و ِ سػػاحراف   يرفعيػػا ِ ىمػػا   المضػػمر التػػي ىػػي منصػػون ِ إف   و ِ ىػػذاف    بػػر ِ إ

والتحدير إنو ىذاف ليما ساحراف واألشبو عند أصػحان أىػؿ ىػذا الجػوان أف اليػاء اسػـ ِ إف   
 . و ِ ىذاف   رف  باالبتداء وما بعده  بر االبتداء

الحػػوؿ السػػادس ن قػػاؿ أبػػو جعوػػر النحػػاس وسػػنلر أبػػا الحسػػف بػػف كيسػػاف عػػف ىػػذه اآليػػة  
ف شػػالر أجبتػػؾ بحػػولي فحمػػر ن بحولػػؾ فحػػاؿ ن فحػػاؿ ن إف شػػ الر أجبتػػؾ بجػػوان النحػػوييف وا 

سػػنلني إسػػػماعيؿ بػػػف إسػػحاؽ عنيػػػا فحمػػػر ن الحػػػوؿ عنػػدل أنػػػو لمػػػا كػػاف يحػػػاؿ ِ ىػػػذا   فػػػي 
موض  الرف  والنصن وال وض عم  حاؿ واحدة وكانػر التثنيػة يجػن أال يغيػر ليػا الواحػد 

ىػذا لػو تحػدمؾ أحػد بػالحوؿ بػو حتػ  يػؤنس  أجرير التثنية مجػرر الواحػدة فحػاؿ ن مػا أحسػف
 ٔ. بو قاؿ ابف كيساف ن فحمر لو ن فيحوؿ الحاضي بو حت  يؤنس بو فتبسـ

ن أف تكوف حرؼ جوان، بمعنػ  نعػـ. ذكػر ىػ  أقواال في ذلؾ فحاؿ نم ٜٗٚونحؿ المرادل مر 
" . وأنكػر  ذلؾ سيبويو، واأل وش. وحمؿ المبرد، عم  ذلؾ، قراءة مف قرأ " إف ىذاف لسػاحراف

أبو عبيػدة أف تكػوف إف بمعنػ  نعػـ. ومػف شػواىدىا قػوؿ الػراد، حػيف قػاؿ الحاالػؿن لعػف ا  ناقػة 
 حممتني إليؾ، فحاؿن إف وراكبيا، ألن نعـ ولعف راكبيا.

ويبطؿ كوف إف فػي ىػذا الكػالـ ىػي المؤكػدة، مػف وجيػيفن أحػدىما عطػؼ جممػة الػدعاء عمػ  
 حذؼ اسـ إف و برىا في غير ىذا الكالـ.جممة ال بر. والثاني أنو لـ يوجد 

 قمرن وقد صح  بعض النحوييف جواز عطؼ الطمن عم  ال بر، وقاؿن ىو مذىن سيبويو.
 وأما قوؿ الشاعرن
 ؾ، وقد كبرر، فحمرن إنو                ويحمفن شين قد عال        

واليػاء  فيحتمؿ أف تكوف إف فيو بمعن  نعـ، كمػا قػاؿ األ وػش. ويحتمػؿ أف تكػوف المؤكػدة
ذا جعمر بمعن  نعـ فالياء لمسكر  ٕ. اسميا، وال بر محذوؼ، كما قاؿ أبو عبيدة. وا 

                                                 
1
 826 - 88/825( انجايع ألدكاو انقزاٌ  

2
 8/66ى انذاًَ فً دزوف انًعاًَ ُانج(  
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ذا ما انتحمنا إل  أبي حياف مر  ىػ  فسنجد عنػده التوصػيؿ فػي ذكػر المسػالة عمػ  غػرار ٗ٘ٚوا 
ما وجدناه عند الرازل، وىو فػي كػؿ ذلػؾ يػدلي برأيػو ويضػعؼ وي تػار ويػرد مػايراه مناسػبا مػف 

والػػذل ن تػػاره فػػي ت ػػريج ىػػذه الحػػراءة أنيػػا قػػراءة مم اّف ىػػذاف لسػػاحراف    بحولػػو ن  ذلػػؾ ف ػػر 
... و ػػر  قػػراءة م اف ىػػذاّف  جػػاءر عمػػ  لغػػة بعػػض العػػرن مػػف إجػػراء المثنػػ  بػػاأللؼ داالمػػا  

عم  أف أف ىي الم ووة مف الثحيمة و ِ ىػذاف   مبتػدأ و ِ لسػاحراف   ال بػر والػالـ  لساحراف 
ف الم ووة مف الثحيمةلمورؽ بيف إف ال انتيػ  مػف سػرد جميػ  الحػراءار  أف إل ... وىكذا نافية وا 

 ٔ.آ رعم   رأيااو  أ ررالواردة في االية الكريمة ولـ يرج  قراءة عم  
ىػػػػ  فػػػي المغنػػػي أل انػػػو عػػػرض اآلراء وناقشػػػيا فضػػػعؼ وأيػػػد ٔٙٚوكػػػذا فعػػػؿ ابػػػف ىشػػػاـ مر 

نمػاحاالػػؿ بوجػػود  طػا مػػف الكاتػػن ال الػرألوا تػار مػػا رآه مناسػػبا ولكنػو لػػـ يػػورد  اقتصػػر عمػػ   وا 
أف تكػػوف حػػرؼ جػػوان، بمعنػػ  نعػػـ،  الفػػا  ألبػػي المػػادة النحويػػة ومػػا يػػدور حوليػػا. إذ قػػاؿ نم 

 ُعبيدة، استدؿ المثبتوف بحولون
 ؾ وقد كبرْر، فحمُرن إناوْ                 ويُحمفن شين  قد عال           

ىػػي ضػػمير  منصػػون بيػػا، وال بػػر محػػذوؼ، أل إنػػو وُردا بنّنػػا ال نسػػمـ أف اليػػاء لمسػػكر، بػػؿ 
 كذلؾ،

والجيد االستدالؿ بحوؿ ابف الز بير رضي ا  عنو لمف قاؿ لو لعف ا  ناقػة  حممتنػي إليػؾن إّف  
 وراكْبيا أل نعـ ولعف راكبيا  إْذ ال يجوز حذؼ االسـ وال بر جميعا .

 ساحراف ، وعف المبرد أنو حمؿ عم  ذلؾ قراءة مف قرأ مإّف ىذاف ل
 واعُترض بنمريفن أحدىمان أف مجيء إّف بمعن  نعـ شاذ، حت  قيؿن إنو لـ يثبر. 

والثانين أف الالـ ال تد ؿ في  بر المبتدأ، وأجين عف ىذا بننيػا الـ زاالػدة، وليسػر لالبتػداء، 
أو بننيػػا دا مػػة عمػػ  مبتػػدأ محػػذوؼ، أل ليمػػا سػػاحراف، أو بننيػػا د مػػر بعػػد إّف ىػػذه لشػػبييا 

 المؤكدة لوظا  كما قاؿن بافْ 
 عم  السلفل  يرا  ال يزاُؿ يزيدُ                وْر ل الوت  لم ير ما إْف رأيْتُو       

 فزاد إْف بعد ما المصدرية لشبييا في الموظ بما النافية.
ويضعؼ األوؿ أف زيادْة الالـ فػي ال بػر  اصػة  بالشػعر، والثػاني أف الجمػ  بػيف الـ التوكيػد  

 تدأ كالجم  بيف متنافييف. وقيؿن اسـ إّف ضمير الشنف،وحذؼ المب
                                                 

1
 4/28و انثذز انًذٌذ التٍ عجٍثح  1/22( ٌُظز: انثذز انًذٍظ  
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وىذا أيضا  ضعيؼ، ألف الموضوع لتحوية الكالـ ال ُيناسبو الحذؼ، والمسموع مػف حذفػو شػاذ  
إال فػي بػػان أّف الموتوحػػة إذا  ووػر، فاستسػػيموه لػػوروده فػي كػػالـ، بنػػي عمػ  الت ويػػؼ، فحػػذؼ 

ديد  إذ الضػػماالر تػػرد  األشػػياء الػػ  أصػػوليا، أال النػػوف، وألنػػو لػػو ذكػػر لوجػػن التشػػ تبعػػا  لحػػذؼ
تػػرر أف مػػف يحػػوؿن لػػُد، ولػػـ يػػُؾ، ووا ، يحػػوؿن لػػُدنؾ، ولػػـ يكنػػو، وبػػؾ ألفعمػػف، ثػػـ يػػِرُد إشػػكاؿ 
د ػػوؿ الػػالـ. وقيػػؿن ىػػذاف اسػػميا، ثػػـ ا تمػػؼ، فحيػػؿن جػػاءر عمػػ  لغػػة ْبْمحػػارب بػػف كعػػن فػػي 

 إجراء المثّن  باأللؼ داالما ، كحولون
 في المجد غايتاىاقد بمغا 

.  وا تار ىذا الوجو ابف مالؾ،
ف قػػوؿ األكثػػريف ىػػذيف جػػرا  ونصػػبا  لػػيس   وقيػػؿن ىػػذاف ْمْبنػػّي لداللتػػو عمػػ  معنػػ  ايشػػارة، وا 

 إعرابا  أيضا ، وا تاره ابف الحاجن،
قمػػرن وعمػػ  ىػػذا فحػػراءة ىػػذاف أْقػػْيُس  إذ األصػػؿ فػػي المبنػػي أاّل ت تمػػؼ صػػيُغو، مػػ  أف فييػػا  

وقيؿن لما اجتمعر ألػؼ ىػذا وألػؼ التثنيػة فػي التحػدير قػّدر بعضػيـ  ... لؼ ساحرافمناسبة أل
 ٔ. سحوط ألؼ التثنية فمـ تحبؿ ألؼ ىذا التغيير

ىػػػػ  الػػػرأل الحاالػػػؿ أف ىنػػػاؾ ضػػػمير الحصػػػة ومػػػا بعػػػده مبتػػػدأ و بػػػر ٜٔٔوأبطػػػؿ السػػػيوطي مر 
ب وىػػي لغػػة مشػػيورة ومػػف جػػاز عمػػ  لغػػة مػػف يجػػرل المثنػػ  بػػاأللؼ فػػي أحوالػػو الػػثال فحػػاؿنم 

 هضػػمير الشػػنف محػػذوفا ، والجممػػة مبتػػدأ و بػػر  إف لكنانػػة، وقيػػؿ لبنػػي الحػػارب. الثػػانين أف اسػػـ
  بر إف.

الثالبن كذلؾ إال أف ساحراف  بر مبتدأ محذوؼ، والتحديرن ليما ساحراف. الراب ن أف إف ىنػا  
واسػميان أل أف الحصػة إنيػا إف  -إف ىػذاف لسػاحراف  -بمعن  نعـ. ال امسن أف ىا قاؿ فػي 

. أمػا  برسـ ال منوصمة وىذاف متصمة ؿوىو باطوذاف مبتدأ  بره لساحراف، والجممة  بر إف، 
فويػػو أوجػػو. أحػػدىان أنػػو ضػػمير الحصػػة اسػػـ إف، وذاف لسػػاحراف  -قولػػو مإف ىػػذاف لسػػاحراف 

 مبتدأ و بر، وتحدـ رد ىذا الوجو بانوصاؿ إف واتصاؿ ىا في الرسـ.
وجػػو آ ػػر وىػػوأف ايتيػػاف بػػاأللؼ لمناسػػبة يريػػداف كمػػا نػػوف سالسػػال  لمناسػػبة قمػػرنوظير لػػي  

 ٕ. أغالال  
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 4/222و ٌُظز :انثزهاٌ فً عهىو انقزاٌ نهشركشً  8/88( يغًُ انهثٍة عٍ كرة االعارٌة  
2
و دور انههجح فً انرقعٍذ    8/226،  وٌُظز :انذر انًُثىر فً انرفظٍز تانًأثىر  8/862( اإلذقاٌ فً عهىو انقزاٌ  

  46/ 8انُذىي 
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ىػػػ  ذكػػر ليػػذه اآليػػة ومػػا دار حوليػػا مػػف ٖٜٖٔوجػػاء فػػي التحريػػر والتنػػوير البػػف عاشػػور مر 
كالـ ن تتـ بو بحثنا ىذا ، فحد كاف يواضؿ بيف الحػراءار ويوجػو ويحصػي وينحػؿ ثػـ يبػيف رأيػو 

   ا فػػػال عجػػػن مػػػف ايطالػػػة فػػػي سػػػرد الوجػػػوه واآلراء  التػػػي قيمػػػر فػػػي اآليػػػة إذ فػػػي المسػػػالة ،لػػػذ
 يحوؿ ن 

مػا « ىػاذاف»واعمـ أّف جمي  الحراء المعتبػريف قػرأوا باثبػار األلػؼ فػي اسػـ ايشػارة مػف قولػو م 
 عدا أبا عمرو مف العشرة وما عدا الحسف البصرل مف األربعة عشر .

فػي لوػظ م ىػذاِف   أكثػر تػواترا  بحطػ  النظػر عػف كيوّيػة وذلؾ يوجػن اليحػيف بػنف إثبػار األلػؼ  
النطؽ بكممة م إّف   مشّددة أو م ّووة ، وأف أكثر مشيور الحراءار المتػواترة قػرأوا بتشػديد نػوف 
م إّف   ما عدا ابْف كثير وحوصا  عف عاصـ فيما قرْءا م إْف   بسكوف النوف عمػ  أنيػا م ووػة 

 مف الثحيمة .
ف المصحؼ ايما ـ ما رسُموه إاّل اتّباعا  ألشػير الحػراءار المسػموعة المرويػة مػف زمػف النبػي وا 

صم  ا  عميو وسمـ وقّراء أصحابو ، فاف حوػظ الحػرآف فػي صػدور الحػّراء أقػدـ مػف كتابتػو فػي 
 المصاحؼ ، وما كتن في أصوؿ المصاحؼ إاّل مف حوظ الكاِتبيف ، 

الُحوػػاظ ومػػا كتبػػو كتػػان الػػوحي فػػي مػػدة ومػػا ُكتػػن المصػػحؼ ايمػػاـ إال مػػف مجمػػوع محوػػوظ 
فنما قراءة الجميور ِ إّف ىذاف لساحراف بتشػديد نػوف م إّف   وبػاأللؼ فػي ىػذاف .نزوؿ الوحي 

وكػػذلؾ فػػي لسػػاحراف ، فممموسػػريف فػػي توجيييػػا آراء بمغػػر السػػّتة . وأظيرىػػا أف تكػػوف م إّف   
أل أجػػػؿ أو نعػػػـ ،   إّف   حػػرؼ جػػػوان مثػػػؿ ن نعػػـ وأْجػػػؿ ، وىػػػو اسػػػتعماؿ مػػف اسػػػتعماالر م

والياء في البيػر ىػاُء الّسػْكتِر ، وقػوؿ عبػد ا  بػف الُزبيػر ألعرابػي اسػتجداه فمػـ يعطػو ، فحػاؿ 
 األعرابي ن لْعف ا  ناقة حممتني إليؾ . قاؿ ابف الّزبير ن إّف وراِكْبيا . 

عرضػػػتو عمػػػ  وىػػػذا التوجيػػػو مػػػف مبتكػػػرار أبػػػي إسػػػحاؽ الزجػػػا  ذكػػػره فػػػي توسػػػيره   . وقػػػاؿ ن 
سػػماعيؿ بػػف إسػػحاؽ بػػف حّمػػاد    عالمينػا وشػػْي ينا وأسػػتاذْينا محمػػد بػػف يزيػػد م يعنػي المبػػرد   ، وا 

 م يعني الحاضي الشيير   فحباله وذكرا أنو أجود ما سمعاه في ىذا .
 وقمر ن لحد صدقا وحّححا ، وما أورده ابف جّني عميو مف الرد فيو نظر .

نؿ إسػػماعيؿ الحاضػػي م ىػػو ابػػف إسػػحاؽ بػػف حّمػػاد   ابػػْف لمواحػػدل سػػ« التوسػػير الػػوجيز»وفػػي 
كيسػاف عػف ىػذه المسػنلة ، فحػاؿ ابػُف كيسػاف ن لمػا لػـ يظيػر فػي المػبيـ إعػران  فػي الواحػػد وال 
فػي الجمػ  م أل فػي قػوليـ ىػذا وىػؤالء إذ ىمػا مبنيػاف   جػرر التثنيػة مجػرر الواحػد إذ التثنيػة 
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أحسػف ىػذا لػو تحػدمؾ أحػد بػالحوؿ فيػو حتػ  ُيػْؤنس  يجن أف ال تغّير . فحاؿ لو إسػماعيؿ ن مػا
 بو فحاؿ لو ابُف كيساف ن فميحؿ بو الحاضي حت  يؤنس بو ، فتبسـ .

وعمػػػػ  ىػػػػذا التوجيػػػػو يكػػػػوف قولػػػػو تعػػػػال  ن ِ إّف ْىػػػػذاِف لْسػػػػاِحراِف   حكايػػػػة  لمحػػػػاؿ فريػػػػؽ مػػػػف 
 الما  سبحو .المتنازعيف ، وىو الوريؽ الذل قِبؿ ىذا الرأل ألّف حرؼ الجوان يحتضي ك

ود مر الاّلـ عم  ال بر ن إما عم  تحدير كوف ال بر جممة حذؼ مبتدأىا وىػو مػد وؿ الػالـ 
في التحدير ، ووجوُد الاّلـ ينب ء بنف الجممة التػي وقعػر  بػرا  عػف اسػـ ايشػارة جممػة قسػمّية  

ما عم  رأل مف يجيز د وؿ الالـ عم   بر المبتدأ في غير الضرورة .  وا 
عػػران اسػػميا المثّنػػ  ْجػػرر عمػػ  لغػػة ووجيػػر ىػػذ ه الحػػراءة أيضػػا  بجعػػؿ م إّف   حػػرؼ توكيػػد وا 

كنانة وِبْمحارب بف كعن الذيف يجعموف عالمة إعران المثنػ  األلػْؼ فػي أحػواؿ ايعػران كميػا 
 ن ، وىي لغة مشيورة في األدن العربي وليا شواىد كثيرة منيا قوؿ المتمّمس

 مساغا  ِلْننْباُه الشجاُع لصّمما                    فنطرْؽ إطراْؽ الُشجاع ولو درر
وقػػرأه حوػػص بكسػػر اليمػػزة وت ويػػؼ نػػوف م إْف   مسػػكنة عمػػ  أنيػػا م ووػػة م إّف   المشػػددة . 
ووجػو ذلػػؾ أف يكػػوف اسػػـ م إْف   الم ووػػة ضػػمير شػنف محػػذوفا  عمػػ  المشػػيور . وتكػػوف الػػاّلـ 

 الم ووة وبيف م إف   النافية .في ِ لساحراف   الاّلـ الوارقة بيف م إْف   
« ىػػذاف»وقػػرأ ابػػف كثيػػر بسػػكوف نػػوف م إْف   عمػػ  أنيػػا م ووػػة مػػف الثحيمػػة وباثبػػار األلػػؼ فػػي 

وبتشػديد نػػوف م ىػاذاّف   .وأمػػا قػراءة أبػػي عمػرو وحػػده ِ إفا ىػْذْيف بتشػػديد نػوف م إّف   وباليػػاء 
ن ذلػػؾ ال يطعػػف فييػػا ألّنيػػا  ؿو بعػػد ذاؿ ىػػذيف . فحػػاؿ الحرطبػػي ن ىػػي م الوػػة لممصػػحؼ . وأقػػ

روايػػة صػػحيحة ووافحػػر وجيػػا  محبػػوال  فػػي العربّيػػة . ونػػزوؿ الحػػرآف بيػػذه الوجػػوه الوصػػيحة فػػي 
االسػػػتعماؿ ضػػػرن مػػػف ضػػػرون إعجػػػازه لتجػػػرل تراكيبػػػو عمػػػ  أفػػػانيف م تموػػػة المعػػػاني متحػػػدة 

المصػحؼ المحصود . فال التوار إل  ما رول مػف ادعػاء أف كتابػة إف ىػاذاف  طػن مػف كاتػن 
، وروايِتيـ ذلؾ عف أباْف بف عثماف بف عّواف عف أبيػو ، وعػف عػروة بػف الزبيػر عػف عاالشػة ، 

 وليس في ذلؾ سند صحي  .
حسػبوا أّف المسػػمميف أ ػذوا قػػراءة الحػرآف مػػف المصػاحؼ وىػػذا تغّوػؿ ، فػػاف المصػحؼ مػػا كتػػن 

الـ ، ومػا كتبػر المصػاحؼ إاّل بعد أف قرأ المسمموف الحرآف نّيوا  وعشريف سنة فػي أقطػار ايسػ
إاّل مػػػػػف حوػػػػػظ الحوّػػػػػاظ ، ومػػػػػا أ ػػػػػذ المسػػػػػمموف الحػػػػػرآف إاّل مػػػػػف أفػػػػػواه ُحّواظػػػػػو قبػػػػػؿ أف تكتػػػػػن 

اليـو فمو كاف في بعضيا  طن في ال ّط لما تبعػو الحػراء ، ولكػاف  المصاحؼ ، وبعد ذلؾ إل 
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لزكػاة ، والحيػاة ، بمنزلة ما ُترؾ مف األلوار فػي كممػار كثيػرة وبمنزلػة كتابػة ألػؼ الصػالة ، وا
 ٔ.  والّربا بالواو في موض  األلؼ وما قرأوىا إاّل بنِلواتيا

 
 الخاتمة

 .أجمعيفالحمد   رن العالميف والصالة والسالـ عم  سيدنا محمد وعم  الو وأصحابو 
 نتينبعد ىذه الجولة في رحان آية مف الحراف الكريـ نست مص ما ي

مػػف كتػػان ا  تعػػال  لػػـ تحتصػػر عمػػ  كتػػن النحػػو او  آيػػةدراسػػة ظػػاىرة نحويػػة فػػي  إف -ٔ
 البالغة أو التوسير أو المعاجـ ،بؿ شممر ذلؾ كمو.

إف اظير ما يمكف أف تحمؿ عميو اآلية التي تناولناىا في ىذا البحب أنيػا وردر عمػ   -ٕ
حمػػؿ الحػػراف  ألف. اوغيرىمػػ لغػػة مػػف لغػػار العػػرن وىػػي لغػػة بمحػػارب بػػف كعػػن وكنانػػة

الكػػريـ عمػػ  مػػا اعتػػّؿ مػػف المغػػار والعػػدوؿ بػػو عػػف أفصػػحيا وأصػػحيا كػػاف السػػبن فػػي 
 مساندتنا كوف اآلية جاءر عم  لغة مشيورة مف لغار العرن.

سػناد تحويميػا إلػ  لسػاف العػرن ي ػالؼ قػوؿ  -ٖ إف فت  بان الت طالة الكتابية في الحػراف وا 
نا لو لحافظوف  .ا  تعال  مم إنا نحف نزلنا الذكر و   ا 

وجػود الػرأل الحاالػؿ ب الحرآنية وليس مف عرضػيا قطػ  بضػعؼإف جمي  مف ناقش اآلية  -ٗ
ىػذه الروايػة  أففضال عم  وىو ما نسن لعاالشة وعثماف مرض    طن كتابي في اآلية

ي مػػا ورد فػػي كتػػن التوسػػير التػػ إالليػػا عمػػ  ت ػػريج  أقػػؼلػػـ تثبػػر فػػي كتػػن السػػنة ولػػـ 
 واألفعػػاؿ األقػػواؿكتػػن التػػي تتحػػدب عػػف السػػنف فػػي لفػػي بعػػض او  اعتمػػدر فػػي البحػػب

سػػنده لػػذا رجحنػػا مػػا رجحنػػاه  أووىػػي كتػػن ال يمكػػف االعتمػػاد عمييػػا فػػي توثيػػؽ حػػديب 
 .  البحب كي ال نجانن الصوان فيوفي 

إف إثبار الزيادة أو النحصػاف فػي الحػراف بطريػؽ اآلحػاد ال يمّكننػا مػف الحطػ  بػاف الػذل  -٘
كػػؿ الحػػراف ،في ػػر  بػػذلؾ كونػػو حجة،لػػذا كػػاف ىػػذا الحػػوؿ بػػاطال ،وأمػػا بػػيف أيػػدينا ىػػو 

 الطعف بالحراءة نوسيا فيو أسوأ مما تحدـ.
 وآ ر دعوانا أف الحمد   رن العالميف.

 
                                                 

1
  2/621و ٌُظز: انىجٍش فً ذفظٍز انكراب انعشٌش نهىادذي  65 – 2/68( انرذزٌز وانرُىٌز  
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 المصادر والمراجع                                    
 الحراف الكريـ 
 ىػػػ  ، عبػػد ٜٓ٘ر السػػب  لمشػػاطبي مرإبػػراز المعػػاني مػػف حػػرز األمػػاني فػػي الحػػراءا

 ىػ .٘ٙٙالرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ المعروؼ بػ مأبي شامة م
  ىػػػ  تححيػػؽ نمحمػػد أبػػو ٜٔٔايتحػػاف فػػي عمػػـو الحػػراف ن جػػالؿ الػػديف السػػيوطي مر

 ـ.ٜٛٛٔالوضؿ إبراىيـ، بيرور 
 و السػعود إرشاد العحؿ السميـ إل  مزايا الحراف الكػريـ ن محمػد بػف محمػد العمػادل أبػ

 ىػ .دار إحياء التراب العربي ،بيرور ، مد،ر .ٜٔ٘مر
 ىػػػػ  نتححيػػػؽ نإبػػػراىيـ ٖٔٔإعػػػران الحػػػراف المنسػػػون إلػػػ  أبػػػي إسػػػحاؽ الزجػػػا  مر

 ـ.ٜٛٛٔ، ٖاالبيارل،بيرور/ط
  البحػػػر المحػػػيط ن أبػػػو عبػػػد ا  محمػػػد بػػػف يوسػػػؼ بػػػف عمػػػي بػػػف يوسػػػؼ بػػػف حيػػػاف

 ىػ .ٕٖٛٔىػ  مطبعة السعادة / مصر /ٗ٘ٚاألندلسي مر
 ىػ  ٓٙٔٔالبحر المديدن احمد بف محمد المصرل الحسني االنجرل ابف عجيبةم 
  البرىػػػاف فػػػي عمػػػـو الحػػػراف ن أبػػػو عبػػػد ا  محمػػػد بػػػف بيػػػادر بػػػدر الػػػديف الزركشػػػي

 ـ.ٜ٘ٚٔىػ  تححيؽن محمد أبو الوضؿ إبراىيـ .دار إحياء الكتن العربية ٜٗٚمر
 ىػ ٖٜٖٔ--ٜٕٙٔم عاشور  فالتحرير والتنويرن محمد الطاىر اب 
  توسير المبان ن أبو حوص سرا  الػديف عمػر بػف عمػي بػف عػادؿ الحنبمػي الدمشػحي

 ىػ  .ٓٛٛ – ٘ٚٙالنعماني  م 
  جام  البياف عػف تنويػؿ آل الحػرافن محمػد بػف جريػر بػف يزيػد بػف  الػد الطبػرل أبػو

 ـ.ٕٜٚٔ، ٕىػ  بيرور ،طٖٓٔجعور مر
 بي بكر بػف فػر  الحرطبػي أبػو عبػد ا  الجام  ألحكاـ الحراف ن محمد بف احمد بف أ

 ىػ.ٕٖٚٔدار الشعن، الحاىرة،  يىػ   تححيؽن احمد عبد العميـ البرد ونٔٚٙمر 
  ىػػ  تححيػؽن ٜٗٚالجن  الداني في حػروؼ المعػاني ن حسػف بػف قاسػـ المػرادل مر

 ـ.ٜٓٚٔطو محسف،الموصؿ،
 بيػػرور  الحماسػػة البصػػرية نصػػدر الػػديف عمػػي بػػف الحسػػف البصػػرل / عػػالـ الكتػػن،

 تححيؽن م تار الديف احمد. ٖٜٛٔ -ٖٓٗٔ
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  زانة األدن وغاية ايرن نتحي الديف أبو بكػر عمػي بػف عبػد ا  الحمػول االزرارل 
، ٔىػػػػػػػ  ، تححيػػػػػػػؽن عصػػػػػػػاـ شػػػػػػػعيتو. دار ومكتبػػػػػػػة اليػػػػػػػالؿ ،بيػػػػػػػرور ،طٖٚٛمر 

 ـ. ٜٚٛٔ
 ىػػػ  تححيػػؽ ن محمػػد عمػػي النجػػار ٕٜٖال صػػاالص نأبػػو الوػػت  عثمػػاف بػػف جنػػي مر

 ،مد،ر  . ٕرور ،ط،بي
  ، ـ.ٖٜٜٔالدر المنثور في التوسير بالمنثورن لمسيوطي ، دار الوكر ، بيرور 

 
   دور الميجػػة فػػي التحعيػػد النحػػولن دراسػػة إحصػػاالية تحميميػػة فػػي ضػػوء ىمػػ  اليوامػػ

لمسػػيوطي .لمػػدكتور ن عػػالء إسػػماعيؿ الحمزاول/أسػػتاذ العمػػـو المغويػػة بكميػػة اآلدان 
 جامعة المينا.

 لسحا،الوت  عثماف بف جني ،تححيؽن مصطو  ا أبوة ايعران ن سر صناع 
 ـ.ٜٗ٘ٔوآ ريف ،الحاىرة،    
 ىػػػ ، تححيػػؽن عبػػد ٓٚٔالعػيف ن ال ميػػؿ بػػف احمػػد بػف عمػػرو بػػف تمػػيـ الوراىيػدل مر

 ـ.ٜٚٙٔا  درويش ،مطبعة العاني ،بغداد /
  الزم شػرل  الكشاؼ عف ححاالؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التنويػؿ نجػار ا 

 ىػ  ،بيرور، مد،ر  .ٖٛ٘مر
  نعػػالء الػػديف عمػػي المتحػػي بػػف حسػػاـ الػػديف  واألفعػػاؿ األقػػواؿكنػػز العمػػاؿ فػػي سػػنف

/تححيػؽن محمػد عمػر  ٔ.ط ٜٜٛٔ- ٜٔٗٔاليندل ، دار الكتػن العمميػة ،بيػرور 
 االمياطي.

 ىػػػ ، تححيػػؽ ن فػػؤاد سػػزكيف ، ٕٛٓمجػػاز الحػػراف ن معمػػر بػػف المثنػػ  أبػػو عبيػػدة مر
 ـ. ٜٓٚٔ/ ٔيرور ، طب
  محاضػػرار االدبػػاء ومحػػاورار الشػػعراء والبمغػػاء نابػػو الحاسػػـ الحسػػيف بػػف محمػػد بػػف

 تححيؽن عمر الطباع. ٜٜٜٔ-ٕٓٗٔالموضؿ االصوياني .دار الحمـ ،بيرور  
  المحػػػرر الػػػوجيزن أبػػػو محمػػػد عبػػػد الحػػػؽ بػػػف غالػػػن بػػػف عبػػػد الػػػرحمف بػػػف تمػػػاـ بػػػف

 ىػ  ٔٗ٘  -- ٔٛٗعطية المحاربي م 
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 ىػػ  . تححيػؽن الػدكتور ٖٚٗكؿ إعران الحراف ن مكي بف أبػي طالػن الحيسػي مرمش
 ـ.ٜٛٛٔ،  ٗحاتـ صال  الضامف ،بيرور ،ط

  ىػػ ، تححيػؽ ٙٔ٘معالـ التنزيؿ ن الحسػيف بػف مسػعود الوػداء البغػول أبػو محمػد مر
 ـ.ٜٚٛٔ/ ٕن  الد العؾ  و  مرواف سوار ، دار المعرفة  بيرور  ط

 ىػػ  ،تححيػؽن عبػد األميػر محمػد أمػيف ٕٚٔحسػف اال وػش مر معاني الحراف نأبو ال
 ـ.ٜٛٚٔالورد ، بغداد / 

  معجػػـ محػػاييس المغػػةن ابػػو الحسػػيف احمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا .دار الجيػػؿ ،بيػػرور
 /تححيؽ ن عبد السالـ محمد ىاروفٕط ٜٜٜٔ – ٕٓٗٔ،لبناف  

 يػػػؽن ىػػػػ  ،تححٕٙٚمغنػػػي المبيػػػن عػػػف كتػػػن األعاريػػػن ن ابػػػف ىشػػػاـ األنصػػػارلمر
 ـ ٜ٘ٛٔ،  ٙالدكتور مازف المبارؾ،و محمد عمي حمد ا ،دار الوكر ،بيرور ، ط

 ىػػػ . ٙٓٙموػػاتي  الغيػػن نويسػػم  نالتوسػػير الكبيػػر ، ف ػػر الػػديف الػػديف الػػرازل مر
 مصر ،مد،ر  . 

  ىػػػ  تححيػػؽن عبػػد ال ػػالؽ ٕ٘ٛالمحتضػػن ن أبػػو العبػػاس محمػػد بػػف يزيػػد المبػػرد مر
 ىػ. ٖٛٛٔعضيمة ، الحاىرة /

  المواقػػػػػػؼ نعضػػػػػػد الػػػػػػديف عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف بػػػػػػف احمػػػػػػد االيجػػػػػػي .دار الجيػػػػػػؿ /لبنػػػػػػاف
 / تححيؽنعبد الرحمف عميرة. ٔ.طٚٔٗٔ

  النكػػػػر والعيػػػػوف ن أبػػػػو الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف حبيػػػػن البصػػػػرل
 ىػ . ٓ٘ٗ  – ٖٗٙالبغدادل الشيير بػ م الماوردل   مر 

 دل أبػػػػػػػو الحسػػػػػػػيف الػػػػػػػوجيز فػػػػػػػي توسػػػػػػػير الكتػػػػػػػان العزيزنعمػػػػػػػي بػػػػػػػف احمػػػػػػػد الواحػػػػػػػ
تححيؽنصػػػوواف  ٘ٔٗٔ/ ٔىػػػػ .دار الحمػػػـ الػػػدار الشػػػامية دمشػػػؽ بيػػػرور طٛٙٗمر

 عدناف داوودل.
 

  
 
 


